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JAVASLATOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Költségvetési Ellenőrző Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. emlékeztet a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének fontos szerepére a nemek 
közötti egyenlőség előmozdításában és támogatásában annak érdekében, hogy integrálják 
valamennyi uniós szakpolitikába és az ezek alapján kidolgozott nemzeti politikákba, 
valamint a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben és a nemek 
közötti egyenlőség tudatosításának növelésében az uniós polgárok körében; hangsúlyozza, 
hogy az intézet célkitűzései és feladata megköveteli külön jogalanyként való fenntartását 
az intézményes kereten belül; 

2. kiemeli, hogy 2011. volt az intézet első teljes működési éve, mivel 2010 júniusában nyerte 
el pénzügyi és igazgatási függetlenségét; 

3. felhívja a figyelmet arra, hogy a Számvevőszék megerősítette: az intézet 7 530 000 eurós 
költségvetést magában foglaló éves beszámolója minden lényegi szempontból megbízható 
és valós képet nyújt az intézet 2011. december 31-i pénzügyi helyzetéről, továbbá az 
intézet 2011-es pénzügyi évre vonatkozó műveletei és pénzáramlásai megfelelnek a 
költségvetési rendelet előírásainak; 

4. megelégedéssel veszi tudomásul, hogy a Számvevőszék kijelentette: az intézet 2011-es 
pénzügyi évre vonatkozó beszámolója alapjául szolgáló műveletek minden lényegi 
szempontból jogszerűek és szabályszerűek; 

5. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését a kötelezettségvállalások 50%-ának 
átviteléről 2011-ben; felhívja az intézetet, hogy tegyen erőfeszítéseket az átvitel fokozatos 
csökkentésére és elfogadható szintjének elérésére az évenkéntiség költségvetési elvének 
tiszteletben tartása érdekében; 

6. tudomásul veszi a Számvevőszék megjegyzését, hogy javítani kell az állóeszközök 
leltárának, illetve az elhatárolt kiadásokra vonatkozó becslések dokumentációját; e 
tekintetben tudomásul veszi az intézet kötelezettségvállalását az eszközök megfelelő 
kezelésének biztosítására, és az elhatárolt kiadásokra vonatkozó becslések javítására;

7. üdvözli a létszámtervben szereplő álláshelyek betöltöttségi arányának javulását, ami 
hozzájárul az intézet hatékony működéséhez; 

8. üdvözli az intézet második, sajátos célkitűzéseire és működésére összpontosító előzetes 
értékelését; 

9. hangsúlyozza az intézet tevékenységeinek fontosságát a nemek közötti egyenlőségen 
alapuló megközelítés és a nők vezető beosztásban való megjelenésének javítása terén, 
amint azt a nemek közötti egyenlőségről szóló, nemrégiben megjelent bizottsági anyagok 
– mint a tőzsdén jegyzett társaságok nem-ügyvezető igazgatói körében a nemek közötti 
egyensúly javításáról és a kapcsolódó intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi 
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irányelvre irányuló javaslat (COM(2012)0614), és a „Nemek közötti egyensúly az üzleti 
vezetésben: hozzájárulás az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedéshez” című 
bizottsági közlemény (COM(2012)0615) – is kérik;

10. a rendelkezésre álló adatok alapján úgy véli, hogy az Nemek Közötti Egyenlőség Európai 
Intézetének igazgatója számára megadható a mentesítés az intézet 2011-es pénzügyi évre 
szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozóan.


